Referat fra Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. nov. 2018
Afbud:
Louise Aaen, Jan Thaarup, Mette Thaarup, Dorte Bhutho, Per Christiansen
1. Indledning v/Mark L.
Vi sang Salme 325 og Mark læste fra Amos bog

2. Nyt fra MBUR v/Erik
Årets konfirmandhold har indrettet et ungdomslokale i et af spejderlokalerne.
I forbindelse med, at spejderne er ved at tage demokratimærket, fik de besøg af
borgmesteren, som efterfølgende inviterede dem ind i byrådet.
Forberedelserne til årets julebazar er godt i gang og bolche-produktionen er i fuld sving.
Manglede bestyrelse i MB selvom der er mange børn,

3. ”Sidste hånd på Julen” (har vi alle detaljer på plads? – ansøgning om støtte til lokalt projekt via
landsforeningspuljen under ISOBRO: julehjælp til udsatte familier, kender vi nogen der har brug for hjælp?)

MSA opfordrer til at søge støtte mellem 15-20.000 kr. Vi har søgt og hvis vi får, skal det gå
til julehjælp, men MSA støtter projektet. Vi opfordrer til, at hvis vi har nogle familier i
tankerne så kontakt enten Marianne Pedersen, Mark Lewis eller Louise Aaen. Sidste år var
vi sammen med LIONS med til at dele kasser ud til 5 familier. Det er ikke kun Strandby by,
men hele lokalområdet, der skal være i vores tanker.
Kirkeværgerne bliver spurgt, om der kan sættes noget op, der kan hænges en birkegren
fast i ved salgsboden i forbindelse med bazaren.

4. Ledige tjenester v/alle (vi har aftalt opslag i kirken og i menighedsbladet)
Liste fra Knud og Gurli med opgaver der skal findes afløsere til blev delt rundt.
Nogle af posterne vil Knud fortsætte med at varetage. Primært i forbindelse med
bryllupper og begravelser.

Medhjælpergruppen vil evt. overtage nogle af opgaverne eller stå for koordinering og finde
folk til posterne. Muligvis vil medhjælpergruppen stå for indkøb
Kirketjenerne overtager posterne med at hænge salmenumre op, ordne stearinlys, samt
opstilling af stole til de store højtider.
Vi spørger Mona Thomsen, om hun vil stå for nadver (stille bægere frem, blande saft, købe
og skære brød)
Elsebeth Hjortshøj og Anette Frydkær vil gerne hjælpe med at pakke menighedsblade.
Der kunne måske udarbejdes en mail liste, så der kunne sendes en besked om, at bladene
er pakket og klar i kirken.
Elsebeth Hjortshøj spørger Marianne Pedersen om hun vil stå for vask af klude og
viskestykker.
Der arrangeres kaffehold til at lave kirkekaffe. Evt. 4-5 hold, hvor det kunne være
ægtefæller til kirkevagter eller andre i menigheden.

5. Program for jan. og feb. v/Mark
Mark Lewis orienterede om programmet for januar og februar.
Følgende datoer tilføjes til langtidsplanen.
Fredag d. 11/1 kl. 18. Migrant sammenskudsaften
Mandag 14/1 kl. 14.30 MK møde
Torsdag 31/1 Menighedsrådsmøde
Mandag 11/2 kl. 14.30 MK møde

6. Medarbejdersamtaler afholdt v/Helle og Gitte
Medarbejdersamtaler er blevet afholdt, og det var alle positive samtaler på trods af
nervøsitet. Nervøsiteten skyldes den voksende sygdom blandt præsterne på landsplan.
Særligt stress fylder meget i bevidstheden, men også anden sygdom. Hvis der er behov,
næste år, kan der trækkes på vores præster primært til Aarhus.
Louise Aaen afslutter snart sin uddannelse på Arrow. Fremtidige uddannelsesønsker ville
være ”par tjek”, der er en uddannelse med et psykologisk præg.
25% af vores præsters arbejdstid går med arbejde, der er landsplans-relateret.
Vi opfordres til at være opmærksomme på at inkludere nye ansigter ved kirkekaffe.
Der skal sættes tid, præsternes tid, af til at arbejde med de opgaver vi sætter dem til
udover det normale.

7. Støttekoncert d. 17/1-19 m. Lise R. Hjørne og Knud Erik Trane (hvilke forslag har
menighedsrådet af emner for støtte? Forslag: Børn i Congo)

Evt. Skole projekt i Congo, Sundhedsklinik i Congo (Mulungwishi)
100 kr. i entre

8. Siden sidst:
Konfirmandlejr og TUF på Lægården
God tur med glade konfirmander

Kortræf i Kbh.
God og hyggelig weekend hvor man kom tættere sammen. Afsluttede med en god
gudstjeneste

PFT
Grundet manglende tilmeldinger overvejede planlægningsgruppen at aflyse. Der opfordres
til, at man får sendt tilmeldingerne afsted i ordentlig tid.
Der var 22 deltagere og ca. 7-9 ledere og årets PFT blev endnu engang en god oplevelse i
dejlige omgivelser.

Guirlandebinding – spejderne
God dag med godt vejr og god tilslutning. Ca. 60 personer. Gran er svært at få fat i så det
var en udfordring og bliver også en udfordring til næste år. Den store tilslutning gjorde
også, at det ikke blev en heldagsforestilling.

Alle Helgen – afslutning med Megan Eide
God afslutning på tiden i Strandby. Megan Eide prædikede og Louise oversatte.

Jazz-koncert
Rigtig god koncert, men der var for få, der kom. Ca. 65. Entre prisen var 100 kr.

Fællesskabsaften
Dejlig aften med Michael der levende fortalte om hans forskningsprojekt.

9. Evt.
Gitte Thaarup spørger om hun må sige ja til Nina Lewis, når hun spørger til en ny sæson
efter nytår. Der var ingen indvendinger.
Mark Lewis spurgte Thomas Risager, om det passede med pastoralkonference d. 7. april.
Det var i orden.

Afslutning v/Mark
Referat: Erik Brogaard
Næste menighedsrådsmøde d. 31/1 – 2019
Kaffehold: Dorte Bhutho og Elsebeth Hjortshøj

